
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (4)الطالق كتاب  -الموطأ 

 الشيخ: عبد الكريم الخضير
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 سم.
 أحسن هللا إليك.

آله وصحبه و على نبينا محمد وبارك بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم 
 أجمعين.

 ضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.لهم اغفر لنا ولشيخنا والحاال
 الطالق متعة في جاء ما باب تعالى: -رحمه هللا-قال المؤلف 

 .بوليدة فمتع له امرأة طلق عوف بن الرحمن عبد أن بلغه أنه مالك عن يحيى حدثني
 إال تعةم مطلقة لكل: "يقول ه كاننما أ-رضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن وحدثني
 ".لها فرض ما نصف فحسبها تمس ولم صداق لها فرض وقد ،تطلق التي

 .متعة مطلقة لكل: قال أنه شهاب ابن عن مالك عن وحدثني
 .ذلك مثل محمد بن القاسم عن بلغني: وقد -رحمه هللا- مالك قال
 .كثيرها وال قليلها في معروف حد عندنا للمتعة ليس: -رحمه هللا- مالك قال

 أجمليو.  را اللالميو وىلا هللا وسلم ورارع علا عبدو ورسوله يبييا محمد وعلا هله وىحرهالحمد هلل
 أما رلد:

 الطالق متلة في جاء ما راا تلالا: -رحمه هللا-تلالا: قال المؤلف  -رحمه هللا-فيقول المؤلف 
: -جل وعال-ره في قوله المتلة المال الذي يدفله الزوج لزوجته غير المهر عيد فراقها، وقد جاء األمر 

، يليي علا الفقير ما وهذا مقروو قلة وكثرة رحال الزوج، علا الموسر قترو، وعلا المقتر قدرو }ومتلوهو{
 يياسا حاله، وعلا الغيي ما يياسا حاله.
امرأتيو فأرسل لكل واحد ميهما عشرة هالف، عشرة هالف وقال للذي وقد طلق الحسو بو علي بو أبي طالا 

اسمع ما تقول كل واحدة، أما إحداهما فأخذت المال وسكتت، وأما الثايية فأخذت المال وقالت: مال كثير رلثه: 
 مو حبيا مفارق، فيقال: إيه ردها، راجلها.

 بلغه أيه مالع عو يحيا حدثييتلالا:  -رحمه هللا-المقىود أو هذو المتلة جاء األمر بها، ولذا يقول اإلمام 
 .بوليدة فمتع له امرأة طلق عوف بو الرحمو عبد أو

ال عبد الرحمو بو عوف موسر، فكويه يمتع بجارية مياسا له جدًا، وال  شع أو هذا مو كرم األخالق، وا 
رالمقابل رلض الياس يضيق علا المرأة حتا تفتدي، تشتري يفسها شراء، ومثل هذا يتىور أو يتوقع ميه أو 

 يمتع؟ ال، وهللا المستلاو.
 إال متلة مطلقة لكل" متلة مطلقة لكل: "يقول ه كاويأ عمر بو هللا عبد عو يافع عو العم عو وحدثييقال: 



المهر، فإيها تستحق اليىف وال متلة لها، لكو إذا طلقت قبل الدخول، ولم يسم لها  لها فرض وقد ،تطلق التي
 وقد ،تطلق التي إال متلة مطلقة لكلما أيه كاو يقول: "-رضي هللا تلالا عيه-مهر، هذو تمتع، ابو عمر 

 فرض ما يىف ،لها فرض ما يىفيليي يكفيها،  فحسبها ، يليي قبل الدخول،تمس ولم ،ىداق لها فرض
 ."لها

 .متلة مطلقة لكل: قال أيه شهاا ابو عو مالع عو وحدثيي
 .ذلع مثل محمد بو القاسم عو بلغيي: وقد مالع قال

 الرائو والرجلية، يشمل الرائو والرجلية. كلهم يقولوو: لكل مطلقة متلة، وهذا اللموم يشمل
 .كثيرها وال قليلها في ملروف حد عيديا للمتلة ليس: مالع قال

يما هي مربوطة راللسر واليسر علا الموسر قدرو، وعلا المقتر قدرو، يليي علا الغيي ما يياسا حاله، وعلا  وا 
ع اليسر واللسر، ويختلف أهل الللم في حكم هذو الفقير أيضًا أو ال يشق رأكثر مما يطيق، كاليفقة، اليفقة تتر

المتلة فميهم مو يوجبها لألمر، واألمر األىل فيه الوجوا، وميهم مو يقول: إو األمر لالستحراا، وأيه ال 
يما تستحا، واألمر فيه  يجا للمرأة إال الىداق واليفقة فقط، وأما المتلة رلد الفراق فإيها ليست بواجرة، وا 

 ، يلم، سم.ألىل في األمر الوجوااالستحراا، وا
 أحسن هللا إليك.

 العبد طالق في جاء ما باب
صلى - النبي زوج سلمة ألم كان مكاتبا   نفيعا   أن يسار بن سليمان عن الزناد أبي عن مالك عن يحيى حدثني

- النبي أزواج مرهفأ يراجعها أن أراد ثم ،اثنتين فطلقها ،حرة امرأة تحته كانت لها عبدا   أو ،-هللا عليه وسلم
  ثابت بن زيد بيد الدرج عند فلقيه ،ذلك عن فيسأله عفان بن عثمان يأتي أن -صلى هللا عليه وسلم

 هخذًا، هخذًا.
 أحسن هللا إليك.

 هخذًا بيد زيد بو ثابت، يلم.
 .عليك حرمت ،عليك حرمت :فقاال جميعا   فابتدراه فسألهمافلقيه عند الدرج آخذا  بيد زيد بن ثابت، 

صلى هللا - النبي زوج سلمة ألم كان مكاتبا   نفيعا   أن المسيب بن سعيد عن شهاب ابن عن مالك عن وحدثني
 ".عليك حرمت" :فقال عفان بن عثمان فاستفتى ،تطليقتين حرة امرأة طلق ،-عليه وسلم
 ألم كان كاتبا  م نفيعا   أن: التيمي الحارث بن إبراهيم بن محمد عن سعيد بن ربه عبد عن مالك عن وحدثني
 زيد فقال ،تطليقتين حرة امرأة طلقت إني :فقال ثابت بن زيد استفتى -صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج سلمة
 ".عليك حرمت" :ثابت بن

 عليه حرمت فقد تطليقتين امرأته العبد طلق إذا: "يقول كان عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن وحدثني
 ".حيضتان األمة وعدة ،حيض ثالث الحرة وعدة ،أمة أو كانت ةحر  ،غيره زوجا   تنكح حتى

 ليس العبد بيد فالطالق ينكح أن لعبده أذن من: "يقول كان عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن وحدثني
 ".عليه جناح فال وليدته أمة أو ،غالمه أمة الرجل يأخذ أن فأما ،شيء طالقه من غيره بيد



 اللبد طالق في جاء ما رااتلالا:  -رحمه هللا-يقول المؤلف 
و كاو الزوج حرًا  وأحكام اللبيد تختلف عو أحكام األحرار، فإو كايا عبديو فالطالق طلقتاو واللدة قرءاو، وا 
و كاو اللكس الزوج عبد والزوجة حرة، فالطالق تطليقتاو واللدة  والزوجة أمة فالطالق ثالث، واللدة قرءاو، وا 

 ا ميا يياسره مو األحكام.ثالث حيض، فلكل ميهم
 يقول: راا ما جاء في طالق اللبد:

ىلا هللا - اليبي زوج سلمة ألم مكاتراً  يفيلاً  أو يسار بو سليماو عو الزياد أبي عو مالع عو يحيا حدثيي
 ،حرة امرأة تحته كايت لها عبداً  أو ،-عليه وسلم

 .قد يقول قائل: كيف تقبل امرأة حرة عبد؟ كيف تقبل عبد؟ يلم
 طالب:....

ويتزوجها عبد، أواًل: الكفاءة في تحته امرأة حرة ما فيه ما يدل علا هذا، ما في ما يدل، قد تكوو مو قريش، 
عليه الىالة - الديو كما هو مللوم، والمقداد مولا، وزوجته ضراعة بيت الزبير بو عبد المطلا، بيت عم اليبي

 م الشرعي.راليفس، فال شيء في هذا مو جهة الحك -والسالم
األمر الثايي: مو حيث الواقع ما أشره الليلة رالرارحة، واقليا مثل واقع مو تقدم، تجد اآلو البيت وهي تدرس في 
الجاملة مثاًل ال تريد إال مو يياسبها، ال تريد إال شاا جاملي متللم يفهمها وتفهمه، علا حد زعمهم، عيدهم أو 

ما يفهم شيء، ال، ال بد مو التكافؤ في التلليم، وهذا مع األسف أو  المتللم ما يفهم شيء، اللي غير المتللم
ثم رلد ذلع تشترط شروط، أو يكوو علا قدر رلض مو يتىدى لحل المشاكل االجتماعية قد يقول مثل هذا، 

مو الوسامة، مع التلليم، وأيضًا يكوو له مركز وميىا اجتماعي، وله مال، هذو أحالم كثير مو البيات، ثم 
ذلع تتخرج البيت، ويتقدم إليها ياس متفاوتوو، ميهم اللي ما عيدو شهادة وعيدو مال، وميهم اللي عيدو مال،  رلد

وال عيدو شهادة، ثم تقول: ال وهللا، هذا ما عيدو شهادة، والثايي تقول: ال وهللا ما عيدو مال، والثالث تقول: ما 
 أدري إيش.

جلل مثل هذو البيت يتقدم بها السو، فإذا ولجت مع بوارة الثالثيو المقىود أو هذو الللل اللليلة الواهية ت
رضيت الخاطا، كائيًا مو كاو، وعرفيا مو هذا اليوع، وسمليا الشيء الكثير، حتا أيه بيت جاملية وسيمة 
وتطلا الشروط، ورلد ذلع يتزوجها شخص أمي ال يقرأ وال يكتا، بل رلض مو يكتا في الىحف مو 

–لشهادات اللالية تزوجت عامي ال يقرأ وال يكتا؛ ألو المسألة مسألة عرض وطلا، إذا فاتها المثقفات ذوات ا
القطار خالص، ما رقي إال الليوسة أو لزوم البيت، ما يجيها إال إيساو ما يقبله  -علا ما يقولوو اللامة

 الشارات.
ا كاو قد توافر فيه الديو، واألماية، علا كل حال مثل هذا أيضًا ليس رليا أو تقدم علا الزواج رغير متللم إذ

والخلق، هذا ما يجوز ردو أيًا كاو، ال يجوز ردو، عيد، الدراسة ليست رشرط، يلم كمال، لكو مع ذلع قد يكوو 
الدارس أجهل مو اللامي، قد يكوو أجهل مو اللامي، وقد جبل علا خلق سيء يسومها سوء اللذاا، واإلشكال 

 لمجتملات اإلسالمية وكايت في غيية عيها.أو رلض األفكار وفدت علا ا
واحدة تسأل، في وسيلة إعالم تسأل عو الزواج المركر، قالت: أيا ال أؤيد الزواج المركر، طيا لماذا؟ تقول: 



ألييا في عىر اإليتريت، طيا ويش دخل اإليتريت بهذا، يليي علل عليلة تدل علا سخف وفساد في التىور، 
في األربليو مو عمرها، تقدم لها طبيا، ذا خلق وديو، ذو خلق وديو، إال أيه يكبرها وامرأة تسأل تقول: إيها 

، فهل يمكو التلايش بييهما، عمرها أربليو، عمرها أربليو، وعمرو خمسة وأربليو، تسأل شخص بخمس سيوات
مو عمرو سرلوو له اهتمام رالمشاكل االجتماعية، هل يمكو التلايش؟ قال: التي عمرها أربلوو سية، يياسبها 

سية، إي يلم، الرجال يختلفوو عو اليساء، الرجال يختلفوو، ولذلع تجد الزواج في الغالا يليي الشراا عمرو 
خمسة وعشريو ستة وعشريو يتزوج ثمايية عشر سرلة عشر إلا اللشريو، يليي مياسا جدًا، يليي الفرق هذا 

و وكذا، ما يرضا أم خمسة وعشريو، وهي تقول: ال، هل ما هو ركبير، وتجد أيضًا مو تأخر زواجه إلا الثالثي
يياسا، وهذو التىورات الفاسدة جللت كثير مو البيات تجلس بدوو زوج، يليي مو الطرائف أو بيت في 
السارلة عشرة مو عمرها اتىلت علا واحد عمرو يقرا مو الستيو، تخطره، تلرض يفسها عليه، قال: طيا ما 

: وهللا اللي دعايي البيت ملياو، عيدي أخت عمرها أربليو، واحدة ثمايية وثالثيو، الذي دعاع إلا ذلع؟ قالت
وواحدة سرلة وثالثيو، وواحدة خمسة وثالثيو، أيا ما ودي أىير مىير مثلهو، أيا أريد أو أرادر بدوو ها 

أشد ملاياة مو البيت  المشكلة؛ ألو هذو ملاياة في البيوت، يليي إذا كايت البيت تلايي فاألم أشد ملاياة، األا
الحالة، أو ترزق  وع؛ أليه ما يدرى هل تستمر علا هذفي هذو الحالة؛ ألو الخوف مو المستقبل يساور الجمي

))إذا جاءكم مو ترضوو دييه وأمايته بزوج، علا كل حال المسألة تحتاج إلا عقل، وتحتاج إلا تطبيق للشرع، 
ال ويش اللي جلل  ((اد كبيرفزوجوو، إال تفللوو تكو فتية في األرض وفس يليي تذكر أرقام مخيفة في الليوسة، وا 

يليي هذا جللها، يمكو تقدم بها السو، وما لها إال هو، أو شخص حر لكيه ما هذو تقبل عبد، حرة تحت عبد، 
 يلبي رغبتها، وهللا المستلاو، يلم.

 طالب:....
 ما في أديا إشكال.

 طالب:....
الحقوق، يليي في الشرع مثل القرشي، ما فيه إال الفرق في الوالية اللامة، الوالية  ال، ال اللجمي حر، له كامل

 مو قريش، وأما الراقي ما في فرق، األكفاء في الديو.
 ، الطالق يتللق ره، واللدة تتللق بها، ثم أراد أو يراجلهايراجلها أو أراد ثم ،اثيتيو فطلقها كايت تحته امرأة حرة،

 -ىلا هللا عليه وسلم- اليبي أزواج فأمرو عفاو بو عثماو يأتي أو -ىلا هللا عليه وسلم- اليبي أزواج فأمرو
، الدرج موضع رالمديية، ما هو رالسلم، يحو يسمي الدرج عيد فلقيه ،ذلع عو فيسأله عفاو بو عثماو يأتي أو

 تدرج فيها، في الىلود، يتدرج بها في الىلود واليزول.السلم درج؛ أليه ي
 .عليع حرمت ،عليع حرمت :فقاال جميلاً  فابتدراو فسألهما ،ثابت بو زيد يدب هخذاً 

قد يقول قائل: أيو التدافع، تدافع الفتوى؟ يقول: إو هذو األمور الواضحة، الواضحة ما تحتاج إلا تدافع، ما 
يها مع وجود تحتاج إلا تدافع، فمادام الجواا موجود بدليله، والمسألة متحررة ومضبوطة ال مايع أو يفتي ف

 غيرو، اإلشكال في المسائل اللويىة التي هي مظية خطأ، هذو هي التي يخشا علا اإليساو مو التسرع فيها.
، سمي هيا، وفي الرواية األخرى، كل الروايات يفيلاً  أو المسيا بو سليد عو شهاا ابو عو مالع عو وحدثيي



 حرة امرأة طلق ،-ىلا هللا عليه وسلم- اليبي زوجمة ألم سل مكاتراً  سلمة ألم كاو مكاتراً  مسما، أو يفيلاً 
 ".عليع حرمت" :فقال عفاو بو عثماو فاستفتا ،تطليقتيو

في الطريق األول كالهما عثماو، وزيد بو ثابت قاال: "حرمت عليع" وفي الثايي عثماو قال: "حرمت عليع" 
ا في الرواية وفرقا فيها، وعلا كل حال إذا وفي الثالث استفتا زيد فقال: "حرمت عليع" جملهما ثم فرقهما، جمل

كاو المفتي أكثر مو واحد يذكروو جميلًا، ولو اقتىر علا أحدهم ال مايع، يقتىر علا هذا مرة، وهذا مرة، 
ال إشكال؛ أليه ىح أيها استفت، أيه استفتا عثماو فقال: "حرمت عليع" وىح أيه استفتا زيد  وأحيايًا يجملوو 

 ت عليع" وىح أيه استفتاهما ملًا فقااًل: "حرمت عليع" فالجمع والتفريق هذا ما فيه إشكال.بو ثابت فقال: "حرم
 حرمت فقد تطليقتيو امرأته اللبد طلق إذا: "يقول كاو عمر بو هللا عبد أو يافع عو مالع عو وحدثييقال: 
 وعدة" ما هي أحكام اللبيد،" ألو الطالق يتللق ره، فأحكامه إيأمة أو كايت حرة ،غيرو زوجاً  تيكح حتا عليه
 "؛ ألو اللدة متللقة رالمرأة، والحرة عدتها ثالث حيض، كما أو األمة عدتها حيضتاو.حيض ثالث الحرة
  مالع عو وحدثييقال: 
 يلم.

 طالب:....
 هاو؟

 طالب:....
له علا هذو إيه هذا مو أول الكتاا يقول هذا، مو أول الكتاا يقول هذا الكالم، كله علا هذو الطريقة، ك 

 الطريقة، يلم.
 طالب:....

ما يمكو أو يكرر بإسيادو ومتيه، يليي بلفظه إسيادًا ومتيًا يقول: هذا تكرار، لكو إذا تغير اإلسياد هذا مو 
بتكرار، أو تغير لفظ المتو ليس بتكرار، التكرار إذا تكرر الحديث مرتيو بإسيادو، ومتيه، ورىيغ أداءو، قد يكوو 

 لكو ىيغ األداء متلددة، يستفاد مو التكرار هذا.اإلسياد واحد، 
 .مالع عو وحدثييقال: 

لكو يأتي مو يأتي ويختىر الموطأ في ورقات، يختىر الموطأ، يقتىر علا المتوو، الىحابي والمتو، أو 
 التارلي مع اإلرسال، وال يكرر وال يكذا، ثم يطلع في ربع حجمه.

" ألو اللبد بيد فالطالق ييكح أو للبدو أذو مو: "يقول كاو عمر بو هللا عبد أو يافع عو مالع عو وحدثييقال: 
 ييكح أو للبدو أذو مو" الطالق لمو أخذ رالساق، يليي الزوج هو الذي يطلق، وال يملع أحد أو يطلق عليه،

 الرجل يأخذ أو فأما" " يليي وال السيد، مادام أذو يتحمل الترلة،شيء طالقه مو غيرو بيد ليس اللبد بيد فالطالق
 "عليه جياح فال" " أمة عيد ا لغالم، هذا القول رأيه يملع، أو األمة عيدها وليدة جارية،وليدته أمة أو ،غالمه أمة

 له أو يأخذ؛ أليه يملع الغالم، وما يملكه الغالم، ويملع األمة وما تملكه األمة، فال جياح عليه.
قتضا الملع؟ أيه ال يجوز ألحد أو يأخذ ميه شيئًا، يع؟ إيش مإذًا ما فائدة قول اإلمام مالع أيه يملع رالتمل

كالحر، إذا قليا يملع رالتمليع خالص، ايتقل الملع مو غيرو إليه، كالحر، إذا قليا يملع، ولذا يقول الجمهور: ال 



رضي -عمر يملع، وال رالتمليع، كيف يقول: فال جياح عليه، واإلمام مالع ييقل هذا الكالم وال يلقا عليه؟ ابو 
 ،شيء طالقه مو غيرو بيد ليس اللبد بيد فالطالق ييكح أو للبدو أذو مو: "يقول كاوما كاو يقول: -هللا عيه

" هذا راليسرة لليكاح، إذا تزوج زواج فليس بيد السيد، لكو إذا وليدته أمة أو ،غالمه أمة الرجل يأخذ أو فأما
 يدة يملكها السيد.ملع، إذا اشترى أمة يأخذها السيد، إذا اشترى ول

 إذًا ما مليا كويه يملع رالتمليع؟
 طالب:....

 هاو؟
 طالب:....

 يلم.
 طالب:....

الولد يملع ملع  (())أيت ومالع ألبيعال، هو اللادة يلقا، يلقا رالتأييد أو رالمخالفة، لكو للل هذا مو راا: 
ذا كاو هذا تام، يتىرف يبيع ويشتري، تىرف كامل، لكو ألبيه أو يأخذ مو ماله،  رحق الحر، ففي حق اللبد وا 

ال فالجمهور مو األىل هي ملع  مو راا أولا، مو هذا الراا، مو هذو الجهة، حتا علا رأي األمام مالع وا 
 للسيد، مو األىل هي ملع للسيد، يلم.

 طالب:....
 إيه.

 طالب:....
 ت ميه، كالثالث راليسرة للحر.راي ال، يراجلها، طلقة واحدة يراجلها، رجلية، لكو إذا طلقها الثايية

 سم.
 أحسن هللا إليك.

 :حامل وهي طلقت إذا األمة نفقةما جاء في  باب
ن نفقة بائنا   طالقا   حرة طلق عبد على وال مملوكة طلقا عبد وال حر على ليس: "مالكيحيى قال  قال  كانت وا 

 ".رجعة عليها له يكن لم إذا حامال  
 من ينفق أن عبد على وال ،آخرين قوم عبد وهو البنه يسترضع أن حر ىعل وليس" :-رحمه هللا- مالك قال
 ".سيده بإذن إال سيده يملك ما على ماله
 :حامل وهي ، أو ُطِلَقتطلقت إذا األمة يفقةما جاء في  رااتلالا:  -رحمه هللا-يقول 
" طيا ماذا عو الحر إذا يفقة رائياً  طالقاً  حرة طلق عبد علا وال مملوكة طلقا عبد وال حر علا ليس: "مالع قال

ال ما عليه؟ طالق رائو، واليفقة كما يقول أهل الللم: واليفقة للحمل يفسه ال لها مو  طلق حرة طالقًا رائيًا، له وا 
  أجله،
و، يفقة رائياً  طالقاً  حرة طلق عبد علا وال مملوكة طلقا عبد وال حر علا ليس: "مالع قال  لم إذا حامالً  كايت وا 
 ".رجلة ليهاع له يكو



و كايت حاملة، إذا لم يكو له عليها رجلة، أما يفقة الرجلية ملروفة؛ أليها زوجة، وهذا رائو وحامل،  لماذا؟ وا 
 إي يلم.

 طالب:....
 والرق يترع أمه، فيفقه علا مالكه، يفقته علا مالكه.يترع أمه في الحرية 

، يليي تزوج األمة هخريو قوم عبد وهو ،يوهخر  قوم عبد وهو البيه يسترضع أو حر علا وليس" :مالع قال
 قوم عبد وهوفحملت ميه فالولد لسيدو، وال يكلف اللبد أو يسترضع لهذا الولد وهو ليس له، إيما هو لغيرو، 

 ".سيدو بإذو إال سيدو يملع ما علا ماله مو ييفق أو عبد علا وال، عبد علا وال ،هخريو
 بإذو إال سيدو يملع ما علا ماله مو ييفق أو عبد علا وال، سيدو لعيم ما علا ماله مو ييفق أو عبد علا وال

 ".سيدو
 يلم، يلم.
 طالب:....

الىورة ، مثل سيدو يملع ما علا ماله مو ييفق أوطيا، واللبد للسيد، يقول: وال علا عبد، يليي ال يلزم اللبد 
وكذا ليس علا عبد أو ييفق مو ماله  األولا، مثل الىورة ليس علا حر أو يسترضع البيه؛ ألو الولد ليس له،

 علا ما يملع سيدو؛ ألو الولد للسيد، إال بإذو سيدو، وهذا يطرد في هذو الىورة وغيرها مو أموال السيد، يلم.
 أحسن هللا إليك.

 زوجها تفقد التي عدة باب
 -عنهرضي هللا - الخطاب بن عمر أن المسيب بن سعيد عن سعيد بن يحيى عن مالك عن يحيى حدثني
 ".تحل ثم وعشرا   أشهر أربعة تعتد ثم ،سنين أربع تنتظر فإنها ،هو أين تدر فلم زوجها فقدت امرأة أيما: "قال
ن: "-رحمه هللا- مالك قال  لزوجها سبيل فال بها يدخل لم أو ،زوجها بها فدخل عدتها انقضاء بعد تزوجت وا 
 ".إليها األول
ن اعندن األمر وذلك" :-رحمه هللا- مالك قال  ".بها أحق فهو تتزوج أن قبل زوجها أدركها وا 
 :قال أنه -رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر على الناس بعض قال الذي ينكرون  الناس وأدركت" :مالك قال
 ".امرأته في أو صداقها في جاء إذا األول زوجها يخير"

 ثم عنها غائب وهو زوجها قهايطل المرأة في قال -رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر أن وبلغني" :مالك قال
 بها يدخل لم أو اآلخر زوجها بها دخل إن أنه" :فتزوجت ،إياها طالقه بلغها وقد ،رجعته يبلغها فال يراجعها

 ".إليها طلقها كان الذي األول لزوجها سبيل فال
 ".المفقود وفي هذا في إلي سمعت ما أحب وهذا: "-رحمه هللا- مالك قال

 ازوجه تفقد التي عدة رااالا: تل -رحمه هللا-يقول 
المفقود: الذي يخرج مو أهله دوو أو يللمهم رقىدو، وال وجهته، فييتظرويه فال يرجع، هذا مفقود، والمسافر 

وبيو مو كاو  ،الذي ال يدرى إلا أيو ذها، ويفرق أهل الللم بيو مو كاو غالره الغالا علا حاله السالمة
ذا كاو الغالا علا حاله الهالع، فقالوا:  إذا كاو سفرو غالره السالمة، فإيه ييتظر، يلم تسليو سية، ميذ ولد، وا 



الغالا الهالع فإيه ييتظر أربع سييو ميذ فقد، ميذ فقد، وجاء في رلض كتا الزيدية أيه ييتظر مائة وخمسيو 
و أقوال، حتا سية؛ ألو هذا أكثر ما يليش إليه الياس، مائة وخمسيو سية، وقال رلضهم: مائتيو، لكو كل هذ

التسليو ترى، إذا كاو عمرو ستيو بييتظر ثالثيو سية، أو خمسيو ييتظر أربليو سية، أو أربليو ييتظر يىف 
يما المسألة مللقة رغلرة الظو وضرر المرأة، يليي غلرة الظو مقرويًا بتضرر  قرو، هذا كله ما عليها أدلة، وا 

 المرأة مو الرقاء دوو زوج.
 رااليتظار أربع سييو حمله أهل الللم علا أو الغالا فيه الهالع. - عيهرضي هللا-واجتهاد عمر 

 امرأة أيما: "قال الخطاا بو عمر أو المسيا بو سليد عو سليد بو يحيا عو مالع عو يحيا حدثييقال: 
 ".تحل ثم وعشراً  أشهر أربلة تلتد ثم ،سييو أربع تيتظر فإيها ،هو أيو تدر فلم زوجها فقدت

سييو أسفار ملتادة عيد المتقدميو، في الزمو الماضي مع وسائل االيتقال المياسرة للىرهم، يليي يليي أربع 
مياسرة، رلضهم يجلس ستة أشهر في طريقه ذاهرًا، وستة أشهر في طريقه راجلًا، ويجلس يطلا الللم سييو، أو 

الهالع، ركا سفيية في وقت  يطلا الرزق، يليي أربع سييو عادية، لكو هذا محمول علا ما إذا كاو الغالا
فيه رياح شديدة، هذا الغالا أيه خالص ايتها، وكذلع إذا فقد في دار حرا، والحرا فيها قائمة، أو ما أشره 
ذلع، يليي الذي يذها إلا البلداو التي فيها االضطرارات، وفيها القتل ركثرة، هذا ييتظر أربع سييو، لكو الذي 

غالره السالمة، لكو قد يقول قائل: مع وسائل االتىال، ولو كاو غالره السالمة  يذها إلا بلداو همية، فإو هذا
ذا لم يتىل،  ال يمكو أو ييتظر أكثر مو هذو المدة، ولو كاو غالره السالمة؛ ألو المسألة االتىال متيسر، وا 

لفسخ، مثل هذا إذا وسافر سفرًا يضر رالمرأة، هو الذي أسقط حقه، فللمرأة أو تطلا الفسخ، المرأة أو تطلا ا
 جلس أربع سييو ولم يدر عو خبرو، هذا في الغالا لها ذلع.

 طالب:....
 أربع، أربع سييو، أربع سييو.

 طالب:....
 ال، ال ميذ فقد، ميذ فقد، ميذ فقد.

رضي هللا تلالا - الخطاا بو عمر أو المسيا بو سليد عو سليد بو يحيا عو مالع عو يحيا حدثييقال: 
" علا وعشراً  أشهر أربلة تلتد ثم ،سييو أربع تيتظر فإيها ،هو أيو تدر فلم زوجها فقدت امرأة أيما: "قال -عيه

 ".تحل ثماعترار أيه مات، "
ال ما تحد؟ يلم؟ ألو اإلحداد مقروو  ثم تحل، لكو هل تحد عليه أو ال تحد؟ كويها تلتد ظاهر، لكو تحد وا 

س مو الثياا، واالمتياع عما يمتيع ميه، هذا مقروو رالحزو علا رالحزو علا الزوج، يليي االحداد ولرس ما يلر
ال ذها يضر بها، يلم.  الزوج، يليي إظهارًا للحزو عليه، للظيم حقه، وهذا ما تدري هو حي، وا 

 طالب:.... 
هو حزو الفراق راق، لكو ما هو رحزو الوفاة؛ أليها قد تشم مو رلض تىرفاته ومو خالل عشرتها مله، أيه 

لما حكم رأيها تلتد عدة المتوفا عيها،  -رضي هللا تلالا عيه-ل أو يكوو سافر ليضر بها، لكو عمر احتما
 فرقية األحكام تارلة لهذو اللدة.



و: "مالع قال " يليي عقد عليها، تزوجت رلد ايقضاء عدتها، رلد ايقضاء أربع عدتها ايقضاء رلد تزوجت وا 
 ".إليها األول لزوجها سبيل فال بها يدخل لم أو ،ازوجه بها فدخل" سييو، وأربلة أشهر وعشر،

هو الذي أرطل حقه بهذو الغيرة، والحاكم يفسخ، يفسخ فإذا تزوجت رلد ذلع فال خالص هو الذي أرطل حقه، 
 سبيل لزوجا األول.

و عيديا األمر وذلع" :مالع قال  ".بها أحق فهو تتزوج أو قبل زوجها أدركها وا 
م رفسخها، رفسخ اليكاح، ثم جاء تيتظر األزواج جاء، هو أحق بها مو غيرو، تحتاج قبل أو تتزوج، حكم الحاك

ال ما تحتاج؟ يلم؟  إلا عقد جديد وا 
 طالب:....

 فسخت إيه، هي فسخت مو قبل الحاكم.
 طالب:....

 ولو فسخت، يلم، هو أحق بها مو غيرو ولو فسخت، وتحتاج حييئذ إلا تجديد اللقد؛ ألو الحاكم له أو يطلق
 علا مثل هذا، يلم.

 طالب:....
 إيه ال يفسخ الحاكم، يفسخ الحاكم رطلبها.

، يليي تقول -رضي هللا عيه- الخطاا بو عمر علا الياس رلض قال الذي ييكروو  الياس وأدركت" :مالع قال
 إذا األول زوجها يخير" :قال أيه -رضي هللا تلالا عيه-رلض الياس علا عمر، رلض الياس تقول علا عمر 

 ".امرأته في أو ىداقها في جاء
 يليي إذا جاء مطلقًا سواًء كاو عقد عليها أو لم يلقد، مادام رلد الفسخ يخير بيو ىداقها أو يرجع إليه.

 المرأة في، يراجلها ثم عيها غائا وهو زوجها يطلقها المرأة في قال الخطاا بو عمر أو وبلغيي" :مالع قال
 بها دخل إو أيه" :فتزوجت ،إياها طالقه بلغها وقد ،رجلته يبلغها فال ،يراجلها ثم عيها غائا وهو زوجها يطلقها
 ".إليها طلقها كاو الذي األول لزوجها سبيل فال بها يدخل لم أو اآلخر زوجها
 ".المفقود وفي هذا في إلي سملت ما أحا وهذا: "مالع قال

قاربها، وذويها، ثم إذا قربت اللدة مو االيتهاء أ يليي رلض الياس يكوو عيدو كيد، يطلق المرأة ويخبرها ويخبر
يسر إلا رلض أىحاره أيه راجلها، يسر إلا رلض أزواجه أيه راجلها وال يخبرها، هي رلد اللدة تستلد 
للخطاا، وقد تخطا ويلقد عليها، ثم مو راا الكيد إذا أراد أو يرطل هذا الزواج إضرارًا بها مثاًل، قال: أيا وهللا 

دة فالو، وفالو، أيا راجلت، وعيد مو ال يشترط اإلشهاد ما يحتاج أو يقول رلد، يقول: رس راجلت راجلت رشها
شهاد، رمجرد أو يقول راجلت، راجلت، لكيه ال بد مو مو دوو شهادة، مو دوو شهادة عيد مو ال يشترط اإل

يخطبها، وما يدريهم عما في  إخرارها؛ ألو األحكام تتللق بها، أخرارها وأخرار ولي أمرها؛ أليه إو جاء أحد
يفسه، أو ما أسرو إلا أحد، وقال: ال تخبرهم، أيا راجلت وال تخبرهم، فال شع أيه يلرض المرأة للوقوع في مثل 

قال: أيه ال سبيل لزوجها األول الذي  هذا اللقد وهي في ذمته رلد أو راجلها، ولذا لوجود مثل هذو اإلشكاالت
 رالطالق.ال إذا أخبرها رالرجلة كما أخبرها طلقها، ال سبيل له إليها، إ



 ".المفقود وفي هذا في إلي سملت ما أحا وهذا: "مالع قال
 يليي أيه إذا تزوجت خالص ال سبيل إلا الزوج األول، دخل بها أو لم يدخل، يلم.

 طالب:....
 ؟؟؟؟؟

 طالب:.... 
يدري ويش عذرو، ما يلرف، ال يلرف عذرو، إيه رلد، هذا مللوم، سفرو مللوم، وهو مضر بها، لكو المفقود ما 

وقد سافر الىحارة وغيرهم السييو، سافروا السييو، ما أحد طلا الفسخ، لكو عمر مو راا الرفق رالرعية رأى 
أو المرأة تتضرر إذا مكث زوجها ستة أشهر، ولم يذها رطوعه واختيارو، إيما اكتتا في الجيش، في الجيد، فإو 

 عية، ويرفق رأهليهم وذويهم، ويرسل غيرهم، يتياوبوو.ولي األمر يرفق رالر 
 طالب:....

 إيه لكيه قبل اللقد، قبل اللقد علا غيرها.
 طالب:....

 ال، هو كأيه يرى أو األربع حد فاىل، خالص تطلا الفسخ تفسخ، ثم إذا فسخت ملكت يفسها.
 طالب:....

 ، لكيه أحق مقدم علا غيرو,.حتا لو جاء زوجها لكيه أحق بها مو غيرو، وهو أسوة الخطاا
 طالب:....

 كيف؟
 طالب: األسير؟

 األسير، وال يلرف عو حاله شيء أو يلرف؟ يلرف أيه حي؟
 طالب:....

 ال، ال ال، هذا ما هو رمفقود.
تجد اإليساو يتزوج ويجلس عيد زوجته أيام، ثم يليي في أيام مرت رالجزيرة، الجزيرة اللربية، أيام شدة وجوع، 

السفر رحثًا عو المليشة يسافر السييو، يذكر عو رلضهم في أكثر مو قضية أيه لما طرق الراا  يضطر إلا
فتح له شاا، لما طرق الراا وفتح هذا الشاا، ما عرفه، فذها إلا أمه، قال: هذا رجل يريد الدخول، هذو 

ها وله، لكيها لو أوىافه، فتقول: هذا أبوع، فال شع أو مثل هذا له ظروف، هو ذها ليرحث عو مليشة ل
ال فالسفر غالره السالمة، مع علمها  تقدمت تريد الفسخ إذا كايت تتضرر رالرقاء لها ذلع، إذا كايت تتضرر، وا 

 واالتفاق ملها، يلم.
 طالب:....

 ال، ال هذا إذا كاو عو رضاها ما له حق، ليس لها حق، يلم.
 طالب:....

 ها راضية واالتفاق بييهما؟هاو، رلد ما تزوجت، ويلرف، وعيدو شيء يثبت أي



 طالب:....
 ما عيدو إثرات إال قوله؟

 طالب:....
 وهللا هذو مسألة قضائية قد يرجح جايبها وقد يرجح جايره، مسألة اجتهادية، يلم.

 طالب:....
علا كل حال إذا ، اللقد، قالت: إيه ذها وال يدري أيو راحهاو، هو األىل أيه ال يىح، لكو إو تقدمت وفسخ 

الحاكم الزوج الثايي ما يدريه، األول إذا أبدى ما يدل علا ىدقه، وأيها راضية بهذا السفر وعو اتفاق  فسخ
 ترجع إلا األول، يلم.وتلتد بييهما، فإيها تفسخ مو الثايي 

 أحسن هللا إليك.
 :الحائض وطالق الطالق وعدة األقراء في جاء ما باب

 عهد على حائض وهي امرأته طلقما -رضي هللا عنه- عمر نب هللا عبد أن نافع عن مالك عن يحيى حدثني
صلى هللا عليه - هللا رسول -رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر فسأل -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول
 تحيض ثم تطهر حتى يمسكها ثم فليراجعها مره)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال ذلك عن -وسلم
ن بعد أمسك شاء إن ثم تطهر ثم  .((النساء لها يطلق أن هللا أمر التي العدة فتلك يمس أن قبل طلق شاء وا 

 أنهاا -رضي هللا عنه- المؤمنين أم عائشة عن الزبير بن عروة عن شهاب ابن عن مالك عن وحدثني
 .الثالثة الحيضة من الدم في دخلت حين الصديق بكر أبي بن الرحمن عبد بنت حفصة انتقلت
 هللا إن :فقالوا ناس ذلك في جادلها وقد عروة صدق :فقالت الرحمن عبد بنت لعمرة ذلك فذكر :شهاب ابن قال
 ؟األقراء ما تدرون  صدقتما: "-رضي هللا عنه- عائشة فقالت {قروء ثالثة}: كتابه في يقول -تبارك وتعالى-
 ".األطهار األقراء إنما

 فقهائنا من أحدا أدركت ما" :يقول الرحمن عبد بن بكر أبا سمعت :قال أنه شهاب ابن عن مالك عن وحدثني
 .عائشة قول يريد "هذا يقول وهو إال

 امرأته دخلت حين بالشام هلك األحوص أن يسار بن سليمان عن أسلم بن وزيد نافع عن مالك عن وحدثني
 ،ذلك عن يسأله ثابت بن زيد إلى سفيان أبي بن معاوية فكتب طلقها كان وقد ،الثالثة الحيضة من الدم في

 .يرثها وال ترثه وال منها وبرئ  منه برئت فقد الثالثة الحيضة من الدم في دخلت إذا إنها :زيد إليه فكتب
 بن وسليمان الرحمن عبد بن بكر وأبي هللا عبد بن وسالم محمد بن القاسم عن بلغه أنه مالك عن وحدثني
 وال زوجها من بانت فقد الثالثة الحيضة من الدم في المطلقة دخلت إذا" :يقولون  كانوا أنهم شهاب وابن يسار
 ".عليها له رجعة وال ،بينهما ميراث
 امرأته الرجل طلق إذا: "يقول كان أنهما -رضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن وحدثني
 ".منها وبرئ  منه برئت فقد الثالثة الحيضة من الدم في فدخلت
 .عندنا األمر وهو :-رحمه هللا- مالك قال

 هري الم   مولى هللا عبد أبي بن الفضيل عن مالك عن وحدثني



 الَمهري.
 أحسن هللا إليك.
 من الدم في فدخلت المرأة طلقت إذا": يقوالن كانا هللا عبد بن وسالم محمد بن القاسم أن مولى الَمهري 

 ".وحلت منه بانت فقد الثالثة الحيضة
 عدة إن" :يقولون  كانوا أنهم يسار بن وسليمان شهاب وابن المسيب بن سعيد عن بلغه أنه مالك عن وحدثني
 ".قروء ثالثة المختلعة
ن األقراء المطلقة عدة: "يقول شهاب ابن سمع أنه مالك عن وحدثني  ".تباعدت وا 
 حضت إذا" :لها فقال الطالق سألته امرأته أن األنصار من رجل عن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 ".فطلقها آذنته طهرت فلما "فآذنيني طهرت إذا" :فقال آذنته حاضت فلما "فآذنيني

 .ذلك في سمعت ما أحسن وهذا: -رحمه هللا- مالك قال
 :الحائض وطالق الطالق وعدة األقراء في جاء ما رااتلالا:  -رحمه هللا-يقول المؤلف 

الع، وهو مذها الشافلي، أو أو المراد راألقراء األقراء ماذا يراد بها، هل يراد بها األطهار كما يختارو اإلمام م
الحيض كما هو قول أبي حييفة وأحمد؟ مسألة خالفية، طويلة الذيول واالستدالل، وال شع أو القرء في لغة 
اللرا يطلق علا األمريو، يطلق علا الطهر، ويطلق علا الحيض، واليىوص التي أوردها المؤلف هيا، عو 

المراد راالقراء األطهار، األقراء هي األطهار، وما جاء في الحديث الىحيح:  عائشة وغيرها تدل علا أو
ال يشع أو المراد راألقراء الحيض، والمرجح عيد الحيفية والحيابلة أو األقراء هي  (())دعي الىالة أيام أقرائع

قراء، عدتها ثالث حيض، الشافلية والمالكية، يقولوو: األقراء األطهار، وعدة الطالق لذات األ، ويقابلهم الحيض
 واآليسة والىغيرة عدتها ثالثة أشهر، والحامل بوضع الحمل، والوفاة أربلة أشهر وعشر.

علا كل حال اللدد ملروف طالق الحائض، يليي مو طلق زوجته وهي حائض كما ىيع ابو عمر، أمرو 
هر لم يجاملها فيه، وهذا مللوم أو يراجلها حتا تطهر ثم تحيض ثم تطهر في ط -عليه الىالة والسالم- اليبي

أو طالق الحائض ال يجوز، بدعة ومحرم، وفي وقوعه خالف عيد أهل الللم، هل يقع أو ال يقع؟ والجمهور 
علا أيه يقع، الجمهور علا أيه يقع، وجاء في رلض الروايات عو ابو عمر أيها حسبت عليه، أيها حسبت 

))مو عمل عماًل ليس ع، قالوا: ليس عليه أمريا، كما في حديث: عليه، وهذا كاليص، والذيو يقولوو أيه ال يق
أي مردود عليه، وهو بدعة، واألمور المبتدعة ال تترتا عليها هثارها، ال تترتا عليها  ((عليه أمريا فهو رد

 هثارها.
اذ، يىرو وكيت أميل إلا قول الجمهور؛ أليه قال عامة أهل الللم، حتا يسا القول رلدم وقوعه إلا أيه قول ش

شيخ اإلسالم وابو القيم، ثم رلد ذلع اشتهر وىار اللمل عليه مدة مو الزمو، المقىود أيه مو حيث الوقوع 
 وعدمه الىريح مو قول ابو عمر أيها حسبت عليه، وهو أعرف بهذا.

 ((جلها))مرو فليراحييما قال له:  -عليه الىالة والسالم- لكو للقول رلدم وقوعه وجه حتا مو اليص، اليبي
عليه - إذا قليا: إيه يقع علا قول الجمهور، قليا: إو اليبي (())مرو فليراجلها حتا تطهر ثم تحيض ثم تطهر

أمرو رالمراجلة ليطلق ثايية، وهذا ليس رمقىد للشرع، وال يهدف إليه، فلو كايت تقع ألوقله  -الىالة والسالم



وأو المراجلة ال  (())مرو فليراجلهاجمهور يستدلوو رقوله: ال (())مرو فليراجلهامو وقتها وايتها اإلشكال، لكو 
تكوو إال رلد طالق، ولوال أيه واقع لما ىارت مراجلة، فالمراجلة إيما تكوو للمطلقة، واالستدالل مو اللفظ 
ظاهر، لكو يرقا أو األمر الخفي في المسألة أو الشرع ال يتشوف لطالق، وال يرغا في إكثارو، وال يرغا في 

كثار ميه، فإذا أمرو أو يراجلها حتا تطهر ثم تحيض، ثم تطهر، ثم يطلقها ثايية، وقد حسبت عليها األولا، اإل
 كأو الشرع ألزمه رغير الزم، ألزمه بثايية، وهو ال يريد إال واحدة، يلم.

 طالب:....
ا رلد شهر، يا رلد سية، ال، ال هذا أحيايًا يلرف أيه ملزم، إذا عرف أو الرجل ميتهي، ومطلق مطلق يا اآلو، ي

مطلق، ميتهي أيا، هل يقال له: أمسكها ثم طلقها ثايية، علا شاو ما يرقا لع، يضيق عليع األمر، وال يرقا 
 لع مو الفرص إال واحدة، يلم؟

 طالب:....
و كايت اليفس ميشرحة إلا قول الجمهور، راعترا ر رال شع، أيا لمحت هذا، أيا ما قرأته ألحد، لكو لمحته، وا 

قول ابو عمر أيها حسبت عليه، وعلا كل حال المسألة خالفية، ولو ييحسم الخالف رفتوى عالم أو ترجيح 
 مرجح.

 طالب:....
 كيف؟

 طالب:....
 ما أدري، اآلو ما يحضريي.

 طالب:....
 ال، ال حسبت عليه، الميىوص عليها، التي فيها الكالم؛ أليه هو يقول: حسبت عليه، يتكلم عو التي وقلت،
و  هذع ما رلد جت، متأخرة، حسبت يليي الطلقة التي في إي يلم، ومو يقول أيه ال يقع، يقول: إو ابو عمر وا 

- كاو ىاحا الشأو، فهذا فهمه، يليي فهم مو مجموع القىة أيها حسبت عليه، ولم يثبت ذلع مو يص اليبي
 .-عليه الىالة والسالم

 طالب:....
 قد يكوو لللمه أو هذو أول مرة.

 لب:....طا
 إيه يمكو.

- هللا رسول عهد علا حائض وهي امرأته طلق عمر بو هللا عبد أو يافع عو مالع عو يحيا حدثيييقول: 
- هللا رسول فقال ذلع عو -ىلا هللا عليه وسلم- هللا رسول الخطاا بو عمر فسأل ،-ىلا هللا عليه وسلم
الشيخ ابو راز والتي يفتي بها اآلو المفتي أيه ال يقع،  فتوى  ((يمسكها ثم فليراجلها مرو)) :-ىلا هللا عليه وسلم

وماذا عو رأي الشيخ ابو عثيميو؟ ما أحد يحفظ قول الشيخ؟ أيا أقول هذا الكالم؛ أليي وقفت علا كالم له في 
شرح األربليو ال يجري علا قواعدو، علا قواعد الشيخ، ال يجري علا قواعد الشيخ التي طرقها علا كثير مو 



الحديث الثايي، ال أخاله يجري  (())مو عمل عماًل ليس عليه أمريا فهو ردام في شرح األربليو، حديث: األحك
))مو عمل عماًل ليس عليه علا قواعد الشيخ، الشيخ يقول: يقع، يلم يقع، مع أيه يشرح، أوردها في حديث 

إيه مو راا التلزير يمضا، ومثله فالمفترض أيه إدخالها في تحت الحديث أيه ال يقع، فالشيخ قال:  ((أمريا
الثالث، يمضا عليه مو راا التلزير فيقع، الشيخ ما يقول رمثل هذا، يليي الشيخ ما عهدياو يقول رمثل هذا في 

أليه يلمله ركثرة، في رد كثير مو األمور  (())مو عمل عماًل ليس عليه أمريا فهو ردمقابل التمسع رمثل حديث 
 الللم. التي يقول بها جمهور أهل

 طالب:....
 فليت يراجع كالمه في أكثر مو كتاا.

 طالب:....
 حتا كتاا األربليو وديا يراجله رلد.

 
 بو عمر فسأل ،-ىلا هللا عليه وسلم- هللا رسول عهد علا حائض وهي امرأته طلق عمر بو هللا عبد أو

  ((فليراجلها مرو)) :- عليه وسلمىلا هللا- هللا رسول فقال ذلع عو -ىلا هللا عليه وسلم- هللا رسول الخطاا
))ثم ، ((مروا أوالدكم رالىالة لسرع)) ((فليراجلها مرو))األمر راألمر رالشيء هل هو أمر ره أو ال؟  (())مرو

يليي رلض المللقيو  ((تطهر ثم تحيض ثمتطهر  حتاثم يمسكها  فليراجلها مرو)) ((تطهر حتايمسكها 
قوو رالكتا، يقول: كاو هذا األمر قبل أو تكوو اللدة قبل، وقت أو كايت اآلو،هؤالء الذيو يتكسبوو، ويرتز 

 اللدة قبل الطالق، هاو.
 طالب:.... 

يقول: اللدة قبل الطالق، تطهر ثم تحيض ثم تطهر، هذو اللدة قبل الطالق، يقول: هذا الحكم لما كايت اللدة 
 اج إلا هذا.قبل الطالق، أما رلد أو كايت ىارت اللدة رلد الطالق ما يحت

ال شع أيه إذا طلقها في طهر لم يجاملها فيه، وقع الطالق،  ((ثم تحيض ثم تطهر تطهر حتا))ثم يمسكها 
ما قال  ((ثم تحيض ثم تطهر تطهر حتا))يمسكها وىار سيي، ولو جاملها في الطهر الذي قبله، فلماذا قال: 

أو يرجع، عله أو يرجع، لكو لو طلقها في  يمسكها حتا تطهر؟ يلم؟ يلم القىد مو هذا تطويل المدة عله
 الطهر الذي يليه مراشرة ىار الطالق ىحيحًا وواقلًا وسييًا، يلم.

 طالب:....
 يلم.

 طالب:.... 
و رلد أمسع شاء إو ثم))  .((اليساء لها يطلق أو هللا أمر التي اللدة فتلع يمس أو قبل طلق شاء وا 

قوهو لوقت عدتهو، ووقت عدتهو الطهر، فإلا الطهر الثايي قرء، ثم والالم الم الوقت، وطل }وطلقوهو للدتهو{
-إلا الطهر الثالث قرء، ثم رلد ذلع إذا شرعت في الحيضة الثالثة خالص ايتهت اللدة علا رأي اإلمام مالع 

 ، قال.-رحمه هللا



 طالب:....
 في شيء؟
 طالب:....
 مدة إيش؟
 طالب:....

 طيا.
 طالب:.... 

، يلم ليتأكد مو خلو رطيها.إيه لئال يكوو رطي ِِ  ها مشغواًل
 طالب:....

 في طهر جاملها فيه، علا مقتضا مو يقول رلدم وقوع طالق الحائض مثله، ميهي عيه، ميهي عيه.
 عبد بيت حفىة ايتقلت أيها المؤمييو أم عائشة عو الزبير بو عروة عو شهاا ابو عو مالع عو وحدثييقال: 

 دخلت حيو تها، يقلتها مو المكاو مو بيت زوجها إلا بيت هخر، ايتهت عدتها،، يليي يقلركر أبي بو الرحمو
 .الثالثة الحيضة مو الدم في

حيضة، ثم طهر، ثم حيضة، ثم طهر، الحيضة أليهم يلتبروو القرء األول الطهر الذي وقع فيه الطالق، ثم يليه 
للدة إال رايتهاء الحيضة الثالثة، والقول هذا الذي الثالثة إذا بدأت فيها ايتهت، ايتهت والقول الثايي: ال تيتهي ا

 يرى أو األقراء هي األطهار تيتهي بثالثة أطهار، وحيضتيو والشروع في الثالثة.
- هللا إو :فقالوا ياس ذلع في جادلها وقد عروة ىدق :فقالت الرحمو عبد بيت للمرة ذلع فذكر :شهاا ابو قال

 ".األطهار األقراء إيما ؟األقراء ما تدروو أ ىدقتم: "عائشة فقالت {قروء ةثالث}: كتاره في يقول -ترارع وتلالا
بو عوف بو عبد الرحمو، سملت  الرحمو عبد بو ركر أرا سملت :قال أيه شهاا ابو عو مالع عو وحدثيي

 أرا ركر بو عبد الرحمو بو.
 طالب:.... 

 أحد الفقهاء. ركر بو عبد الرحمو بو الحارث بو هشام، فقيه،
 .عائشة قول يريد "هذا يقول وهو إال فقهائيا مو أحدا أدركت ما" :ليقو 

 وهو أو األقراء األطهار.
، هلع: يليي رالشام هلع األحوص أو يسار بو سليماو عو أسلم بو وزيد يافع عو مالع عو وحدثييقال: 

و كاو اللرف عيد أهل الللم والمؤرخيو وغيرهم أو هلع يلم، أو هلع يليي مو ك او علا غير الجادة، مات، وا 
، في -عليه السالم-يوسف  }حتا إذا هلع قلتم{يقال هلع لمو كاو علا غير الجادة، لكو هو رمليا مات، 

سورة غافر، هلع، حتا إذا هلع، فدل علا أو هلع يليي مات، والفرائض كلها هلع هالع، هلع هالع، يليي 
 مات ميت، 

 أبي بو ملاوية فكتا طلقها كاو وقد ،الثالثة الحيضة مو لدما في امرأته دخلت حيو أو األحوص هلع رالشام
 برئت فقد الثالثة الحيضة مو الدم في دخلت إذا إيها :زيد إليه فكتا ،ذلع عو يسأله ثابت بو زيد إلا سفياو



 .يرثها وال ترثه وال ميها وبرئ  ميه
 كيف هلع وبرئت ميه رلد أو دخلت في الحيضة الثالثة؟ هاو؟

 طالب:....
 ،ذلع عو يسأله ثابت بو زيد إلا سفياو أبي بو ملاوية فكتاع رالشام، وكاو قد طلقها، أو كاو قد طلقها، هل

 .يرثها وال ترثه وال ميها وبرئ  ميه برئت فقد الثالثة الحيضة مو الدم في دخلت إذا إيها :زيد إليه فكتا
ال خفي أمرو؟ اآلو برئ ت ميه وبرئ ميها، كأيه يريد أو يراجلها، يليي هل مليا هذا أو أيه هلع يليي مات، وا 

 وأو كتارة ملاوية لزيد بو ثابت مو أجل المراجلة، وأيها فاتته رلد أو شرعت في الحيضة الثالثة.
أما هلع فهو ظاهر في الوفاة، لماذا يكوو الحديث أو الخبر، أو المراجلة بييهما أيها تبيو ميه، وتيتهي عدتها 

ثة؟ أليها تلتد عدة مطلقة، تلتد عدة مطلقة، ال عدة وفاة، لكو الرجلية إذا مات إذا شرعت في الحيضة الثال
زوجها في أثياء اللدة وهي زوجة لها أحكام الزوجة، وترث، وتيتقل مو عدة الطالق إلا عدة الوفاة، لماذا ما 

 ايتقلت هذو مو عدة الطالق إلا عدة الوفاة؟ 
 طالب:....

 مو الدم في دخلت إذا إيها :زيد إليه فكتا ،ذلع عو يسأله ثابت بو زيد إلا سفياو أبي بو ملاوية فكتا
 .يرثها وال ترثه وال ميها وبرئ  ميه برئت فقد الثالثة الحيضة

ال رلد؟ إيه ألو اإلشكال أيها  يليي رلد أو ايتهت عدتها رشروعها في الحيضة الثالثة ايتهت عدتها، قبل وفاته وا 
  تلتد، أو مازالت ملتدة فترث وتيتقل إلا عدة الوفاة؟ يلم.هل خرجت مو اللدة فال ترث، وال

 طالب:....
 ويش فيه؟
 طالب:....

 .يرثها وال ترثه وال ميها وبرئ  ميه برئت فقد الثالثة الحيضة مو الدم في دخلت إذا إيها :زيد إليه فكتا
ا خرجت مو اللدة، طلمًا في ، فقال أهلها: إيها مللل الحال أيه طلقها، فلما شرعت في الحيضة الثالثة مات

اإلرث، هو يريد أو يقرر ما يرى، يريد أو يقرر ما يرى، هي في الحيضة الثالثة مات، فأهلها قالوا: خالص 
 يليي في اللدة ما طللت، علا شاو ترث.

 فكتا ملاوية إلا زيد بو ثابت، فقال، مادام شرعت في الثالثة ايتها، ما لها شيء، ايتهت عدتها.
 .طالب:...

 كيف؟
 طالب:....

 إيه ال بد مو جديد، مو جديد إيه.
 طالب:....
 إيه، مو وفاته. مو وفاته

 بو وسليماو الرحمو عبد بو ركر وأبي هللا عبد بو وسالم محمد بو القاسم عو بلغه أيه مالع عو وحدثييقال: 



السرلة، ييقىهم عبيد هللا  ، القاسم وسالم، وأبي ركر، وسليماو، وابو شهاا كلهم مو الفقهاءشهاا وابو يسار
 رايت فقد الثالثة الحيضة مو الدم في المطلقة دخلت إذا" :يقولوو  كايوا أيهم وخارجة، يلم، الخمسة موجوديو،

 ".عليها له رجلة وال ،بييهما ميراث وال زوجها مو
 اإلمام مالع يلتيي كثير رأقوال الفقهاء المديية ال سيما السرلة ميهم مو التارليو.

 الدم في فدخلت امرأته الرجل طلق إذا: "يقول كاو أيه عمر بو هللا عبد عو يافع عو مالع عو وحدثيي: قال
 ".ميها وبرئ  ميه برئت فقد الثالثة الحيضة مو الدم في فدخلت الثالثة الحيضة مو

 يليي علا ما تقدم.
 .عيديا األمر وهو :مالع قال

 كايا هللا عبد بو وسالم محمد بو القاسم أو الَمهري  مولا هللا عبد أبي بو الفضيل عو مالع عو وحدثييومثله: 
 ".وحلت ميه رايت فقد الثالثة الحيضة مو الدم في فدخلت المرأة طلقت إذا: "يقوالو

 كسوارقه.
 عدة إو" :يقولوو  كايوا أيهم يسار بو وسليماو شهاا وابو المسيا بو سليد عو بلغه أيه مالع وعوقال: 

 ".روءق ثالثة المختللة
))خذ الحديقة وطلقها " يليي بياء علا أو الخلع طالق، قروء ثالثة المختللة عدةهذا الذي يحتاج إلا كالم، "

فللا هذا تلتد، والذي يرى أيه فسخ هو القول رأيه طالق قول الجمهور، قول الجمهور، وأو عدتها  ((تطليقة
الم وأيها تلتد راالستبراء رحيضة واحدة، بياًء علا ثالثة قروء، طيا الذي يرى أيه فسخ، وهو اختيار شيخ اإلس

يليي رلد الطلقتيو وقبل الثالثة، فلو كاو  }فال جياح عليهما فيما افتدت ره{أيه ليس رطالق، ويؤيدو أو االفتداء، 
و طالقًا لكاو تمام اللدة، وشيخ اإلسالم يرى أيه فسخ، وأيها تلتد رحيضة واحدة تستبرأ رحيضة واحدة ما لم يك

 ذلع حيلة، حيلة إلرطال اللدة، وتقليل اللدة، يلم.
 طالب:....

أطهار: ال  ال، ال؛ ألو الحيض، اشترط تمام الحيضة، الفراغ مو هذو الحيضة، الذي يقول الطهر تمت ثالثة
في طهر األول الذي وقع فيه الطالق، ثم الثايي رلد الحيضة األولا، ثم الثالث رلد الحيضة الثايية، فإذا شرعت 

 خالص ايتها.الحيضة الثالثة 
 طالب:....

 ال، ال هي رائية، رائية لكو تحل لغيرو راالستبراء، يلم.
و األقراء المطلقة عدة: "يقول شهاا ابو سمع أيه مالع عو وحدثييقال:   ".تراعدت وا 

 يليي اليساء تتفاوت حيضهو ميهو مو تحيض في كل شهريو مرة، هذو تلتد ستة أشهر، يلم.
 ...طالب:.

و  ميهم لكو يادر، مو تحيض ثالثة أشهر مرة أربلة أشهر مرة، علا كل حال ال بد أو تلتد ثالثة أقراء وا 
 تراعدت.
 إذا" :لها فقال الطالق سألته امرأته أو األيىار مو رجل عو سليد بو يحيا عو مالع عو وحدثييقال: 



 طهرت فلما "فآذيييي طهرت إذاف" :قال يتههذ حاضت فلما " يليي أخبرييي،فآذيييي حضت إذا" "فآذيييي حضت
 " ليطلقها في طهر لم يجاملها فيه.فطلقها هذيته
 .ذلع في سملت ما أحسو وهذا: مالع قال
 سم.

 أحسن هللا إليك.
 :فيه طلقت إذا بيتها في المرأة عدة في جاء ما باب

 أن يذكران سمعهما أنه يسار بن وسليمان محمد بن القاسم عن سعيد بن يحيى عن مالك عن يحيى حدثني
 فأرسلت ،الحكم بن الرحمن عبد فانتقلها ،البتة الحكم بن الرحمن عبد ابنة طلق العاص بن سعيد بن يحيى
 "بيتها إلى المرأة واردد هللا اتق" :فقالت ،المدينة أمير يومئذ وهو ،الحكم بن مروان إلى المؤمنين أم عائشة
 بلغك ما أوبن محمد: " القاسم حديث في مروان وقال "غلبني لرحمنا عبد إن" :سليمان حديث في مروان فقال
 :مروان فقال" فاطمة حديث تذكر ال أن يضرك الا: "-رضي هللا عنه- عائشة فقالت ؟"قيس بنت فاطمة شأن
 ".الشر من هذين بين ما فحسبك الشر بك كان إن"

 عثمان بن عمرو بن هللا عبد تحت انتك نفيل بن عمرو بن زيد بن سعيد بنت أن نافع عن مالك عن وحدثني
 .عمر بن هللا عبد عليها ذلك فأنكر فانتقلت ،البتة فطلقها ،عفان بن

 زوج حفصة مسكن في له امرأة طلقما -رضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن وحدثني
 ،البيوت أدبار من خر  األ ق الطر يسلك فكان ،المسجد إلى طريقه وكان ،-صلى هللا عليه وسلم- النبي
 .راجعها حتى عليها يستأذن أن كراهية
 بيت في وهي زوجها يطلقها المرأة عن سئل المسيب بن سعيد أن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 "فعليها" :قال؟" زوجها عند يكن لم فإن" :قال "زوجها على" :المسيب بن سعيد فقال ؟الكراء من على بكراء
 ".األمير فعلى" :قال ؟"عندها نيك لم فإن" :قال

 :فيه طلقت إذا بيتها في المرأة عدة في جاء ما رااتلالا:  -رحمه هللا-يقول 
 يليي اعتداد المرأة في بيتها.

المطلقة ال يجوز لها أو تخرج وال أو ُتَخرج، وذلع في الطالق الرجلي إال أو تأتي رفاحشة مبيية، والفاحشة 
ا، وميهم مو يرى أو الفاحشة أعم مو ذلع، فيتياول الفحش في القول، فإذا حىل األىل فيها الوقوع في الزي

مشادة ومشاكل، ال مايع أو تخرج في هذو الحالة، وهو الشر الذي أشير  بييها وبييه، أو بييه وبيو أهله مشاجرة،
 إليه في الخبر الالحق.

 أو يذكراو سملهما أيه يسار بو سليماوو  محمد بو القاسم عو سليد بو يحيا عو مالع عو يحيا حدثييقال: 
ايتقلها يقلها  ،الحكم بو الرحمو عبد فايتقلها ،البتة الحكم بو الرحمو عبد ابية طلق اللاص بو سليد بو يحيا

 أمير يومئذ وهو ،الحكم بو مرواو إلا المؤمييو أم عائشة فأرسلت أبوها إلا بيته، مو بيت يحيا بو سليد،
عماًل رآية الطالق، وليس فيها، أقول: ليس فيها ما يدل علا  "بيتها إلا المرأة واردد هللا اتق" :فقالت ،المديية

و كاو المليا يقتضي في الرجلية أو ترقا في بيت الزوج، عله أو يراجع يفسه،  التفريق بيو الرجلية والرائو، وا 



  يبية عيه، ىارت أجيبية عيه.عله أو يبدو له ميها ما يدعوو إلا مراجلتها، بخالف الرائو، خالص ىارت أج
 إلا المرأة واردد هللا اتق" :فقالت ،المديية أمير يومئذ وهو ،الحكم بو مرواو إلا المؤمييو أم عائشة فأرسلت
 حديث في مرواو فقال" أيت ولي أمر، ولع سلطة، وهذا فلل محرم، "اتق هللا واردد المرأة إلا بيتها" بيتها

 وقال عبد الرحمو بو الحكم، أخو مرواو بو الحكم، "إو عبد الرحمو غلبيي" "يغلبي الرحمو عبد إو" :سليماو
يليي حييما قال لها: اعتدي عيد أم  ؟"قيس بيت فاطمة شأو بلغع ما أوبو محمد: " القاسم حديث في مرواو

 أو يضرع ال: "عائشة فقالت ؟"قيس بيت فاطمة شأو بلغع ما أوشريع، ثم قال لها: اعتدي عيد ابو أم مكتوم، "
إذا لم تستدل ره، وليس فيه حجة لكل مطلق يخرج يليي ال تستدل ره، وال يفوتع شيء  "فاطمة حديث تذكر ال

" يليي إو كاو الذي حدى رع الشر رع كاو إو" :مرواو فقال" فاطمة حديث تذكر ال أو يضرع الامرأته، "
فهذو فاحشة تخرج مو أهلها، هذو مستثياة،  وجللع تقوليو ما تقوليو الشر الذي حىل بيو فاطمة وأهل زوجها،

 ".الشر مو هذيو بيو ما فحسرع "إو كاو رع الشر
بيو هذيو مو الشر يحيا بو سليد وبيت عبد الرحمو في مشاكل وشر ولساو مترادل، المقىود أو الشر 

، ال يفقة لها وال يقتضي الخروج، فهي مثل فاطمة بيت قيس، والجمهور يروو أو المبتوتة ال يفقة لها وال سكيا
 سكيا، فتخرج مو بيت زوجها.

 بو عمرو بو هللا عبد تحت كايت يفيل بو عمرو بو زيد بو سليد بيت أو يافع عو مالع عو وحدثييقال: 
 .عمر بو هللا عبد عليها ذلع فأيكر فايتقلت ،البتة فطلقها ،عفاو بو عثماو
ىلا هللا عليه - اليبي زوج حفىة مسكو في له ةامرأ  طلق عمر بو هللا عبد أو يافع عو مالع عو وحدثيي
 أو كراهية ،البيوت أدرار مو األخرى  الطرق  يسلع األخرى  الطرق  يسلع فكاو ،المسجد إلا طريقه وكاو ،-وسلم

 .راجلها حتا عليها يستأذو
 ال يريد أو ييظرها وهي ليست له بزوجة، ثم لما راجلها استأذو ودخل بها.

 بيت في وهي زوجها يطلقها المرأة عو سئل المسيا بو سليد أو سليد بو يحيا عو مالع عو وحدثييقال: 
 ، أجار، بيت أجار، وتمت األجرة، تمت األجرة، يقول: هذو مطلقة ال يجوز أو تخرج وال تخرج؟ يلم؟ركراء

 طالب:....
 كيف؟

 طالب:....
 ال ما تمت.
 طالب:.... 

قول: هذو ال يجوز إخراجها ال مو وجها وال مو ىاحا بيت أجار، تمت أجرة البيت، يقول: أطلع هوية، ي
 البيت؟

 طالب:....
الزوج، فليس ببيت له، طيا إذا خرجت مو بيته، إذا خرجت مو هذا البيت األجار التي تمت مدته، تذها إلا 

ال تذها إلا بيت أهلها؟ المقىود أيها ال تخرج وخرجت، وقل مثل هذا في اللد ة مو البيت الذي يستأجرو هو، وا 



الوفاة، ال تخرج مو البيت، لكو كويها في بيت أهلها أرفق بها، والللة التي مو أجلها ال تخرج المرأة ليست 
موجودة، عله أو يراجع، مات، فإذا كاو في بيت أجار، وقيل: إما أو تذهبي إلا البيت، بيت الزوج الذي فيه 

 بها، فتخرج إليه. أهله وأمه، وأوالدو، أو تذهبيو إلا بيت، ييظر في األرفق
 سئل عو المرأة.

 :المسيا بو سليد فقال ؟الكراء مو علا ركراء بيت في وهي زوجها يطلقها المرأة عو سئل المسيا بو سليد أو
 :قال "فلليها" :قال "فلليها" :قال؟" زوجها عيد يكو لم فإو" :قال علا الزوج؛ أليه يلزمه السكيا، "زوجها علا"
 ".األمير فللا" :الق ؟"عيدها يكو لم فإو"

يليي مو بيت مال المسلميو إذا وىل األمر إلا هذا الحد، وأو اإليساو ليس عيدو أجرة، وال يستطيع أو يدفع، 
 فهذا علا بيت المال.

 وهللا أعلم وىلا هللا علا محمد وعلا هله وىحره أجمليو.
 
 


